Gólya Infócsomag 2021
Kedves elsőévesek!
Először is gratulálunk a sikeres felvételitekhez, üdvözlünk titeket itt, az ELTE Bölcsészettudományi
Karán! Összeállítottunk nektek egy olyan „infócsomagot”, amely a következő napokban, hetekben
fontos lehet és megkönnyítheti az egyetemi életetek első lépéseit, illetve választ kaphattok sürgető
kérdéseitekre. Ezen felül szeptember 1-jén egy tájékoztató nappal készülünk nektek, ahol több
témában is tartunk majd tájékoztatókat, hogy biztosan ne maradjatok le semmi fontos
információról, ami az egyetemi éveitek alatt szükséges lehet.
Diákigazolvány-igénylés lépései
•

A középiskolai diákigazolványotok (ha nem kellett leadni a korábbi oktatási intézményben)
OKTÓBER 31-ig érvényes. Ettől függetlenül érdemes a felsőoktatási diákigazolvány
igénylését minél hamarabb, már a szorgalmi időszak első napján elindítanotok, ugyanis a
diákigazolványok legyártása egy hosszú folyamat, több hónapba is beletelhet, mire kézhez
kapjátok.

El kell mennetek egy okmányirodába/kormányablakba (lakhelytől függetlenül bárhova mehettek),
ahol készül egy elképesztően előnyös kép rólatok. Itt kaptok egy dokumentumot, amin rajta lesz a
NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer Adatlap) azonosítótok, amivel meg tudjátok kezdeni a
diákigazolvány igénylését.
•

Fun fact: A NEK-adatlapok változatlan adatok mellett 5 évig használhatók fel. Tehát, ha
már rendelkeztek ilyen adatlappal nem szükséges újat csináltatni az okmányirodában.

Ellenőrizzétek le, hogy a Neptunban szereplő adatok (viselt-és születési név, édesanya születési
neve, nem, állampolgárság, születési hely, születési idő) megegyeznek-e karakterre pontosan a
NEK-adatlapon lévőkkel.
•

Fun fact: Bármilyen eltérés esetén a diákigazolvány nem kerül legyártásra.

Igénylést a Neptunban frissen beiratkozott hallgatóként a szorgalmi időszak első napjától tudtok
indítani, miután aktívra állítottátok a félévet (Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés). Az igénylés
elindítása a Neptunban az Ügyintézés fül Diákigazolvány igénylés menüpontja alatt, az Új felvételre
kattintva történik.
•

Fun fact: A diákigazolvány igénylése díjmentes.

5. A diákigazolványotokat Quaestura irodába (1053 Budapest, Egyetem tér 5.) postázzák, Neptun
üzenetben fognak titeket értesíteni, ha megérkezett. Ha szeretnétek más címre postáztatni a
diákotokat, szolgáltatási díj ellenében kérhetitek (850 Ft) a qter.elte.hu oldalon (Elektronikus
ügyintézés - Diákigazolvány - Állandó diákigazolvány postázás).
6. Amennyiben nem érkezne meg október 31-ig a diákotok, a Quaestura irodában tudtok ideiglenes
igazolást kérni, ami ugyanazt a funkciót tölti be, mint egy diákigazolvány, viszont csak 2 hónapig
érvényes.
•

Ideiglenes igazolás legkorábban a szorgalmi időszak első napjától igényelhető, miután a
fenti pontok mindegyikét elvégezted.

Neptun
„A Neptun-kód egy személyhez rendelt, az ELTE-re nézve egyedi azonosító, 6 karakterből – az
angol ABC betűiből és számjegyekből.”- Magyarul egy olyan kód, ami az egyetemi éveid alatt csak
és kizárólag a te azonosításodra szolgál.
Ha minden jól megy, akkor már megkaptátok vagy néhány napon belül megkapjátok e-mailen
keresztül a Neptun-kódotokat és egy linket, amin keresztül jelszót tudtok igényelni. A kezdeti
jelszóigénylés elektronikusan zajlik, amihez szükségetek lesz:
• a Neptun-kódotokra
• az e-mail címetekre (Neptunban rögzítve)
• az édesanyátok születési nevére (Neptunban rögzítve)
• az állandó lakcímetekre
• a felvételi azonosító számotokra
Amennyiben nincs minden adatotok rögzítve a Neptunban, nem tudtok elektronikusan jelszót
készíteni. Ehhez be kell menni a Quaestura irodába, ahol generálnak egy jelszót, amit az első
Neptunba való belépéskor meg kell változtatnotok.
Q-tér
A Q-tér (https://qter.elte.hu/) a Quaestura weboldala, ahol elektronikusan tudtok ügyet intézni.
Gólyaként, amire használnotok kell az oldalt:
• a Neptun-kódhoz új jelszó igénylése
• adategyeztetés (Elektronikus ügyintézés - Adategyeztetés)
Ez a folyamat személyesen is elintézhető a Quaestura irodában a rendszerbe bevinni vagy
megváltoztatni kívánt dokumentumok bemutatásával. A Quaesturában a személyes ügyfélfogadás
jelenleg időpontfoglaláshoz kötött. Ha az aktuális ügyfélfogadás változik, ezt mindig közzéteszik a
honlapon (qter.elte.hu)
Kollégium
A kollégiumi jelentkezéshez bővebb információt a kolhok.elte.hu oldalon találhattok (Főoldal >
Felvételi > Elsősöknek). A jelentkezés a Neptunban történik (Ügyintézés -> Kollégiumi jelentkezés
menüpont).
•

Fun fact: ábrákkal illusztrált segédanyagokat is találhattok a kolhok.elte.hu oldalon.

Albérletkereső
Ha albérletet keresnétek, szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a Facebookon található csoportunkat
az ’ELTE BTK Albérletkeresőt’. A csoportba belépve tájékozódhattok az albérletekről, melyek
nagyrészét már más bölcsészhallgatók is megjártak, így egyszerűen találhatjátok meg a legideálisabb
körülményeket lakhatásotokhoz. Kérünk benneteket, hogy jelentkezésnél a tagsági kérdésekre
mindenképpen válaszoljatok, mert innen tudjuk, hogy BTK-s hallgatók vagytok.
(https://bit.ly/2YtevhU)

Beiratkozás
A beiratkozással kapcsolatban az alábbiakat érdemes tudni:
A személyes beiratkozást megelőzi a Neptunban történő beiratkozás és a Q térben az
adategyeztetés. A beiratkozási lapot akkor nyomtassátok, ha már rákerültek az adatok a
sikeres adategyeztetés után! (A Q térben az adatok rögzítése 1-2 napot jelent, ezért érdemes
minél hamarabb elkezdeni az adategyeztetést.)
A személyes beiratkozás nagyon fontos, hiszen enélkül a tanulmányok nem kezdhetőek meg.
A beiratkozást 2021. augusztus 23. és 27. között szervezzük meg szakos beosztás szerint, mely a
következő oldalon tekinthető meg: https://btk.elte.hu/content/a-beiratkozas-helyszine-esidopontja.t.6297?m=394
A beiratkozás helyszíne: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. (A épület)
Amennyiben nem tudnátok ezen részt venni, meghatalmazással más is elintézheti a beiratkozást
(ehhez formanyomtatvány az alábbi linken található: https://btk.elte.hu/th/urlapok).
A
beiratkozásról
bővebben
https://www.btk.elte.hu/beiratkozas

a

következő

oldalon

informálódhattok:

Ha osztatlan tanárképzésre nyertetek felvételt, figyeljetek, hogy a megfelelő karon tudtok csak
beiratkozni, az úgy nevezett alapkarotokon. Ennek egyszerű oka, hogy a tanárképzés szakmai
felügyeletét bár az ELTE Tanárképző Központja látja el, de a hallgatók tanulmányi ügyintézése –
a szakpár függvényében – az alapkaron történik, mely besorolás az alábbiak szerint zajlik:
• 2 bölcsész szak esetén a hallgató alapkara = Bölcsészettudományi Kar
•nyelvtanári szak (beleértve a magyart is) + természettudományi szak = Bölcsészettudományi Kar
• nem nyelvtanári bölcsész szak + természettudományi szak = Természettudományi Kar
• informatika + bölcsész/nyelvszak = Informatikai kar
• informatika + matematika = Informatikai Kar
• testnevelő tanár + bármilyen másik tanári szak = Pedagógiai és Pszichológiai Kar
• rajz- és vizuáliskultúra + bármilyen másik tanári szak = Tanító- és Óvóképző Kar
• természettudományi + informatika = Természettudományi Kar

Alább találtok egy checklistet, ami azokat a dokumentumokat tartalmazza, ami nélkül
semmiképp ne induljatok el beiratkozni!
beiratkozási lap (adategyeztetést követően a Neptunból kinyomtatott hallgatói és intézményi
példány) Hol találod? Neptun Információ – Általános nyomtatványok menüpont
•
•
•
•

személyi igazolvány
lakcímkártya
1 db igazolványkép

•
•
•
•
•
•
•
•

•

adóazonosító kártya
igazolás a saját névre szóló lakossági folyószámlaszámról
TAJ-kártya
megítélt többletpontot igazoló dokumentumok
eredeti nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) vagy annak közjegyző által hitelesített másolata(i),
valamint ezek olvasható fénymásolata
külföldi állampolgárságú hallgató esetén útlevél és tartózkodási engedély
a speciális szükségletű hallgatóktól kérnénk, hogy szíveskedjenek behozni a speciális
szükségletet igazoló eredeti szakorvosi igazolásaikat és azok olvasható fénymásolatát.
ALAPKÉPZÉSEN és OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSEN: érettségi bizonyítvány és
középiskolai bizonyítvány (ez utóbbit abban az esetben, amennyiben felvételi
pontszámában tanulmányi pontokat is számítottak.) és ezek olvasható fénymásolata
MESTERKÉPZÉSEN: felsőfokú oklevél és ennek olvasható fénymásolata

A külföldi, kettős állampolgárságú és a határon túli magyar hallgatók beiratkozásához szükséges
dokumentumokról itt tájékozódhatnak.
A Kari Esélyegyenlőségi Bizottság tájékoztató-információs alkalmakat tart a speciális szükségletű hallgatók
számára, melyről további információkat ide kattintva tudtok olvasni.

Regisztráció, avagy az elektronikus beiratkozás
Egyetemi éveitek során csupán egyszer kell beiratkoznotok, ezt követően viszont félévente be kell
jelenteni a Neptunon keresztül (Ügyintézés > Beiratkozás/Bejelentkezés), hogy folytatni kívánod
a tanulmányaidat (aktív félév, folytatólagos), vagy halasztod a következő félévet (passzív félév,
szüneteltetett). A bejelentkezés ideje az előzetes kurzusfelvétel kezdetétől a regisztrációs hét végéig
tart.
•

Fun fact: A BTK-n már a beiratkozás után, tehát az első félévben is halaszthattok félévet.

Szakos csoportok
Érdemes belépni az ELTE BTK szakos csoportjaiba, hiszen ezekben sok-sok hasznos és sok
esetben szakspecifikus információt találhattok, illetve itt tudtok majd kérdezni csoporttársaitoktól
vagy és a hallgatói érdekképviselőktől is. A csoportokban való aktív részvétel megkönnyíti az
egyetem kezdetének nehézségeit, így hát érdemes beállítani, hogy minden posztról kapjatok
értesítést, hogy ne maradjatok le semmiről. Az egyes szakokhoz kapcsolódó csoportokat
megtalálhatjátok az ELTE BTK Felvételi 2021 csoportban.
Gólyatábor
Az egyetemi élet megkezdésének legfontosabb közösségi eseménye a Gólyatábor. Idén Tata lesz a
helyszín és szeretettel várunk minden BTK-s szakkal rendelkező BA, MA és OT-s gólyát. A
rendezvény során számos ismerkedős játékkal, csapatfeladattal, hasznos tudnivalóval és
természetesen kolosszális esti bulikkal várunk benneteket, hogy az évkezdés és a beilleszkedés a
lehető legjobb emlék legyen.
A Gólyatábor Facebook eseménye: https://www.facebook.com/events/507342526990713/

Szociális ösztöndíjak
Egyetemünkön lehetősége van az állami képzésben résztvevő hallgatóknak szociális ösztöndíj
támogatás elnyerésére. A rendszeres szociális támogatás egy olyan, félévente megpályázandó
ösztöndíj, amit a megítélés után az adott szemeszterben havonta folyósítanak. Elbírálása a szociális
helyzetet figyelembe véve, pontrendszer alapján történik. Az alaptámogatás egyszeri szociális
ösztöndíj, melyet a beiratkozást követő első félévben lehet elnyerni BA, MA és osztatlan képzésen
egyaránt. A pályázat a rendszeres szociális támogatással együtt, annak felületén keresztül
pályázható. A pályázás várható időpontja szeptember első 2 hete.
Kit keressek?
Általános és szakspecifikus kérdésekkel keressétek bátran szakos hallgatói érdekképviselőiteket,
akik megtalálhatóak a szakos csoportokban, illetve a nevük és fényképük a btkhok.elte.hu oldalon
is (Főoldal > Szervezet > Intézeti Képviseletek).
Ha a szakterülethez köthető problémátok, kérdéseitek vagy kéréseitek lenne, bátran lépjetek
kapcsolatba a Hallgatói Önkormányzat Elnökségével, ami a HÖK elnökéből és a bizottságokat
koordináló elnökökből áll. (Főoldal>Szervezet>Elnökség, bizottságok)
A kollégiumi jelentkezésekkel kapcsolatban pedig a következő e-mail címen érdeklődhettek:
info@kolhok.elte.hu
Tárgyfelvétel
Először is szeretnénk leszögezni, hogy még nagyon korai a tárgyfelvétellel foglalkoznotok, ugyanis
nagy valószínűséggel még akadnak olyan tárgyak, amik nem kerültek egyelőre meghirdetésre, illetve
a beiratkozás után szoktak lenni szakos közös tárgyfelvételek, valamint a Tájékoztató Nap keretén
belül is fogunk segítséget nyújtani ebben. Azért megnyugtatásképp lássuk, hogy mik a legfontosabb
információk a témában:
Ahhoz, hogy fel tudjátok venni a tárgyaitokat először is szükségetek lesz a tanegységlistátokra. A
kari honlapon megtalálható az összes érvényes tanegységlista. A megfelelő letöltése után a
Neptunban a megadott kódokra rákeresve tudjátok felvenni a tanegységeket. A kurzusok kódjai
fontosabbak, mint azok megnevezése, hiszen előfordulhat, hogy ugyanolyan megnevezésű tárggyal
több szakon is találkozhattok (pl. Bevezetés a nyelvtudományba több szakon is van). A
tanegységlistákat az alábbi linken találjátok: https://btk.elte.hu/ba/alapszakok Azért is fontos,
hogy a tárgyaitokat a tanegységlistában szereplő kódon vegyétek fel, mert ha más kódon teljesítitek,
előfordulhat, hogy a következő féléves tárgyakat már nem engedi felvenni a Neptun, és
kreditátviteli kérelmet kell beadnotok a továbbhaladáshoz.

Osztatlan tanárképzésben résztvevőknek három tanegységlistát kell letölteniük (szakpár moduljai,
pedagógia-pszichológia moduljai). A BTK-s szakotokhoz kapcsolódó tanegységlistákat az alábbi
linken találjátok: https://btk.elte.hu/tanarkepzes/osztatlan a PPK-s tanegységlistát itt:
https://www.ppk.elte.hu/tanar
Fun fact: a Neptunban található mintatanterv néha hiányos vagy téves, így minden esetben
a tanegységlistát használjátok.

A tárgyfelvétel szakaszai:
•

Előzetes kurzusfelvétel: ezzel nektek egyelőre nem kell foglalkoznotok, ugyanis gólyaként
az ezért járó 100 pont automatikusan jár. Az előzetes tárgyfelvétel alatt egyébként maximum
45 kreditnyi kurzusra jelentkezhettek és egyfajta várólistaként szolgál.

•

Rangsorolásos kurzusfelvétel: augusztus 27-én 20 órától kezdődik ez a szakasz és
szeptember 2-án 17 óráig tart. Kurzust felvenni még ebben az időszakban is lehet, viszont
ilyenkor már kezd körvonalazódni, hogy melyik kurzusra van lehetőségetek bejutni, hiszen
kaptok egy rangsort majd minden kurzushoz és a létszámkorlátokat figyelembe véve tudtok
választani, hogy melyik oktató melyik óráját szeretnétek/tudjátok felvenni. A
rangsoroláshoz a Neptun rengeteg információt átnéz, hogy sorba tudja rakni a hallgatókat
(kötelező-e a tárgy, az ajánlott félévben veszitek-e fel…). Azonos pontok esetén pedig
úgynevezett mázlipontok alapján rendez sorba a Neptun, ami egy véletlenszerűen generált
szám. Biztos felmerül bennetek a kérdés, hogy mi értelme van ennek a bonyolult
rendszernek, de ez teszi lehetővé, hogy ne a gyors interneten múljon, hogy melyik órára
juttok be, hiszen lehet, hogy az egyik oktató órájára épp rossz mázlipontokat kaptatok, de
akkor is van még lehetőségetek akár ugyanazon oktató másik időpontban tartott órájára
bejutni, hiszen mindenhol más pontotok lesz.

•

Versenyjelentkezés: Ebben az időszakban (szeptember 3. 8 órától szeptember 10. 16 óráig)
a kurzusra kapott rangsor pontszámától függetlenül, a jelentkezés a fennmaradó helyekre
gyorsasági alapon történik. Ilyenkor olyan kurzusokra tudtok már csak jelentkezni, amikre
nem telt be a létszámkorlát.

Minor
Minden BA-s diplomához szükséges elvégezni egy 50 kredites specializációt vagy minort. Ezekhez
is tartoznak tanegységlisták (https://btk.elte.hu/ba/minorok), melyet érdemes már most
tanulmányozni, hiszen bár csak a második félév végén kell leadni a minorjelentkezést, de vannak
olyan minorok, melynek vannak bemeneti követelményei, azaz előfordulhat, hogy el kell
végeznetek pár alapozó tárgyat ahhoz, hogy felvételt nyerjetek az első évetek végén a minorra. Az
tájékoztató nap alatt lehetőségetek lesz érdeklődni személyesen is a minorokról, ha nem tudtok
választani vagy ha csak tájékozódni szeretnétek, hogy mi vár rátok egyes minorokon.
Távoktatáshoz elengedhetetlen platformok
Bár az egyetem az őszi félévre már jelenléti oktatásra készül, az elmúlt hónapok megtanítottak
minket arra, hogy érdemes minden eshetőségre felkészülni. A sokatoknak már ismerős Skype,
Zoom, Discord platformokon túl a következő felületekkel javasoljuk a megismerkedést: Teams,
Canvas, Moodle. Ezek eléréséhez nem kell mást tenni, mint egy IIG azonosítót igényelni (ezen a
webhelyen: http://iig.elte.hu/igenylolapok), és miután megtörtént az újonan kapott eltés email
címmel regisztrálni és máris kész! Fontos: ezek a felületek sokszor kapóra jönnek, a jelenléti oktatás
során is, így semmikép sem szabad kihagyni! (“Fun fact”: ezzel az IIG azonosítóval fértek hozzá
az ELTE wifihez is)

